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COVID-19 PANDEMiSiNE KARŞI
ŞEHiRLERiN ACiL UYGULAMALARI

Dr. KEMAL KAYA*

ÖZET

2020, 2021 yılları, milyonlarca insanı barındıran 
tüm dünya şehirlerinin zorlu zamanlardan geçtiği, 
dünya çapında kriz yılları olarak hafızamızda ka-
lacak ve tarihe geçecek. Doğumundan ölümüne 
kadar birçok alanda insanların hayatına etki eden 
birçok işin planlayıcısı ve uygulayıcısı ve sınırlı kay-
naklara sahip olan Yerel yönetimler, sahip oldukları 
konum, yani vatandaşa en yakın hizmet birimleri 
olmaları sebebiyle, ortaya çıkan böylesine bir or-
tamda kendilerini bir anda tuhaf ve zor bir durum 
içinde buldular. Ayrıca benzeri görülmemiş düzey-
lerde yeni sosyal ve ekonomik sorun biçimleriyle 
karşılaştılar. 2 

Bu çalışmada öncelikle, Covid-19 pandemi-
si döneminde, AB üyesi ülkelerdeki ve Türkiye›deki 
yerel yönetimlerinin acil önlemler anlamındaki 
çalışmaları incelenmiş ve aşağıda çıkarılan sorula-
ra cevap aranmıştır.

Bu kapsamda, şehir yönetimleri, şehirlerde al-
mak zorunda kaldıkları acil durum önlemleriyle na-
sıl hareket ettiler ve hayatı normale döndürmek için 
kısa dönemde ne tür müdahaleler gerçekleştirdiler?

Ve daha da önemlisi, krizden ne öğrendiler ve 
orta ve uzun vadede kentsel yaşamı nasıl iyileştir-
meye çalışıyorlar? Diğer bir ifade ile, “İyi bir krizin 
boşa gitmesine asla izin vermeyin” (Winston Chur-
chill)3  sözünden hareketle; böyle bir krizin değişiklik 
*  Dr. Kemal Kaya, Pendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, kkaya14@
gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8741-7516
2  https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kure-
sel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm (Erişim tarihi: 
23.06.2021)
3  1940-1945 ve 1951-1955 dönemi Birleşik Krallık Başbakanı.

yapmak ve gelişmek için iyi bir fırsat olduğunu ka-
bul edersek, şehir yönetimleri kentsel yaşamın yan-
lış olan ve krize katkıda bulunan yönlerini nasıl ele 
almaktalar? Ayrıca çıkardığımız dersler temelinde 
kentsel yaşam nasıl değiştirilebilir ve iyileştirilebilir?

Şehirler yaşamı daha da değiştirmek ve 
iyileştirmek için gerçekleştirdikleri projelerin ve bu 
durumun uzun süreli sonuçları neler olabilecektir? 

Kısaca, çalışmanın temel hedefi, salgın-
la mücadele konusunda Türkiye’de ve dünyada 
önemli bir yere sahip olan yerel yönetimlerin sal-
gınla mücadeleye yönelik uygulamalarını tespit 
ederek, çıkarımlarda bulunmak, kısa ve uzun vade-
de bu alana yönelik ilgili tüm tarafların izleyecekleri 
politikalarına katkı sunmaktır ve ayrıca bu alanda 
yapılacak literatür çalışmalarına katkı yapması 
beklenmektedir.

Anahtar kelimeler; Pandemi, Sürdürülebilirlik, İyi-
leştirme çalışmaları, yenilikçi çalışmalar,  

ABSTRACT

The years 2020, 2021 will remain in our memory 
and go down in history as the years of worldwide 
crisis, when all the world’s cities with millions of pe-
ople went through difficult times. 

Local governments, which are the planner and 
implementer of many works that affect people’s li-
ves in many areas from the birth of people to their 
death, and with limited resources, find themselves 
in a strange and difficult situation in such an envi-
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ronment that has arisen due to their location, that 
is, they are the closest service units to the citizens. 
They also encountered unprecedented levels of 
new forms of social and economic problems.

In this study, firstly, the studies of local govern-
ments in EU member countries and Turkey in terms 
of emergency measures during the Covid 19 pan-
demic period were examined and answers were 
sought to the questions below.

In this context, how did the city administrations 
act with the emergency measures they had to take 
in the cities and what kind of interventions did they 
take in the short term to return life to normal?

And more importantly, what have they learned 
from the crisis and how are they trying to improve 
urban life in the medium and long term? In other 
words, based on the phrase “Never let a good crisis 
go to waste” (Winston Churchill); If we accept that 
such a crisis is a good opportunity for change and 
improvement, how do city governments deal with 
aspects of urban life that are wrong and contribu-
ting to the crisis? Also, how can urban life be chan-
ged and improved based on the lessons we learn?

What will be the long-term results of the proje-
cts that cities carry out to change and improve life 
even more?

In short, the main objective of the study is to 
determine the practices of the local governments, 
which have an important place in the fight against 
the epidemic in Turkey and in the world, to make 
inferences, to contribute to the policies to be fol-
lowed by all parties in this area in the short and 
long term, and also to contribute to the policies to 
be followed in this area. It is expected to contribute 
to the literature studies.

Key words: Pandemic, Sustainability,
İmprovement works, innovative studies, 

GİRİŞ

Dünyadaki yüz milyonlarca insan, çok da alışık 
olmadıkları bir şekilde modern zamanın bina yığın-
ları içinde kapana kısılmış gibi çaresizliğin ve acizli-
ğin tehdidi altında, zamanlarının büyük çoğunluğu-
nu ikametlerinde geçirmek zorunda kaldılar.4

Covid-19 Pandemisinin, doğrudan sağlık sorun-
larının yanı sıra, ekonomik ve sosyal sonuçları da yıkı-
cı olmuştur. Diğer bir ifade ile, Pandemi ekonominin 
4  https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kure-
sel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm (Erişim tarihi: 23.06.2021)

birçok sektörünü durma noktasına getirdi ve bunun 
sonucunda işsizlik de dramatik bir şekilde arttı.5 
Virüsün yayılmasını durdurmak için getirilen farklı 
türdeki kapanma politikaları, vatandaşların yaşam 
şekil ve şartlarını önemli oranda değiştirdi. Böylece 
daha önce var olan sosyal ve ekonomik sorunları 
daha da kötüleştirirken yenilerini de yarattı. Bu 
durumdan en çok etkilenenler, hâlihazırda yoksul-
luk ve işsizlik riski altında olan kişiler olmuştur. Ofis 
çalışanların çoğu, uzaktan istihdamda veya ev ofis 
tarzı çalışmalarla önlem alınarak hayatına devam 
ederken, üretimde çalışanların büyük bir kısmı için 
ise, alınan birçok önlem ile enfekte olma riskini en 
aza indirmek için büyük bir mücadele verilmiştir.

Ortaya çıkan sorunların önde gelenleri olan, ko-
runma önlemleri, barınma, evsizlik, beslenme gibi 
problemler, kamusal alanların yeniden düzenlen-
mesini gerektirdi. Alınan acil önlemler ve şehirlerin, 
bunları daha uzun vadede nasıl ve ne ölçüde uygu-
layabileceği konusu önemli hale geldi. Burada yerel 
ihtiyaçlara karşı yerel yönetimler tarafından geliş-
tirilen özgün, hızlı ve etkili çözümlerin önemi bir kez 
daha anlaşılmıştır6 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kent-
lerde yaşadığı düşünüldüğünde; giderek artan ve 
çeşitlenen hizmet beklentileri, devletleri, kamu yö-
netimlerini ve yerel yönetimleri, geleneksel yöntem-
lerle verilen hizmetlerin verimsizliğinden hareketle, 
şehirleri daha iyi çözümlemeye, sınırlı kaynaklarını 
ileri teknoloji desteğiyle verimli kullanmaya zorla-
maktadır. 

Yaşanan süreç, dünya ve dünyadaki şehirler için 
bir stres testi ve gerçek zamanlı bir deneyim ol-
muştur. Özellikle yerel yönetimlerin, vatandaşlara 
en yakın hizmet birimleri olması sebebiyle, küresel 
zorluklara, felaketlere ve acil durumlara karşı, şehir-
lerimizi, gelecekteki risklere karşı dayanıklı kılma ve 
şehir yaşamlarını iyileştirmenin yeni yollarını bulma 
konusunda, daha donanımlı olmaları gerektiğini 
ortaya çıkarmıştır.

Diğer bir ifade ile, yerel yönetimlerin, bilinçli bir 
şekilde hareket ederek, kentsel yaşamın sürdürü-
lebilir ve daha müreffeh kılınmasını sağlamak, ge-
lecekteki risklere karşı acil, etkili çözüm bulmak ve 
şehirlerimizi daha korunaklı hale getirme nokta-
sında, yenilikçi yollar bulmanın ne kadar yaşamsal 
olduğu anlaşılmıştır. Geleneksel yöntemlerle verilen 
5  Kaya, Dilek Göze. “Koronavirüs pandemisinin küresel ekonomide-
ki izleri: kamu finansman dengesi, ticaret hacmi, enflasyon, işsizlik 
ve ekonomik büyüme”, www.asead.com ASEAD Cilt 7 Sayı 5 Yıl 2020, 
S 221-237(Erişim tarihi: 23.06.2021)
6  https://www.istanpol.org/post/pandemide-ve-sonras%C4%B-
1nda-yerel-%C3%B6netimleri%CC%87%C3%A7in-politi-
ka-%C3%B6nerileri(Erişim tarihi: 23.06.2021)
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hizmetler ve yapılan işler hem yavaş hem maliyetli hem de hatalara açıktır. Buna karşı, ucuz, şeffaf, daha 
hızlı, etkili ve şehirlerde yaşanan sorunların minimize edilmesi için çözümler ortaya koyan yenilikçi çözümler, 
özellikle bilgi teknolojileri ve yönetim alanında yaşanan güncel gelişmelerle popülerlik kazanan akıllı kent 
yaklaşımlarıdır.7 

Buradan hareketle, insan hayatını kolaylaştırması, iyileştirmesi ve olumsuzlukların çaresi olarak tasarla-
nan yenilikçi projelerin ve faaliyetlerin şehirlerin geleceğinde önemli bir rolü olacağı düşünüldüğünde ivedi 
bir biçimde risklere karşı güçlü tedbirleri alan şehirlerin diğerlerine kıyasla doğal olarak gelecek yıllarda söz 
sahibi ve üstünlüğe de sahip olacağı aşikârdır. Ayrıca, bu tür proje ve faaliyetlerin diğer yerel yönetim birim-
lerine tavsiye niteliğinde sunulması yerinde ve faydalı olacaktır.8

Bu pandemi’nin kısa ve uzun vadede derin etkileri olabileceği konusunda büyük endişeler mevcut. Özel-
likle sağlık ve sosyal hizmetler konusundaki sorunlar ülkelerin ve şehirlerin gücünün ötesine geçti. Yaşlılar, aile 
içi şiddet riski altındakiler, evsizler, akıl sağlığı hastalığı olanlar dahil olmak üzere tüm savunmasız gruplara 
karşı, şehirler ve ülkeler hayati hizmetler yaptılar. Ulusal hükümetlerin yaptıklarından ayrı olarak, yerel yöne-
timler de doğru araçlar ile bu krizde insanları ve yerel ekonomileri desteklediler ve krizi yönetmede en ön 
saflarda yer aldılar.9 Birçok şehir, acil duruma müdahale etmek için hizmetlerini genellikle yenilikçi modellerle 
uygulamaya aldılar.

COVİD-19’A KARŞI ŞEHİR YÖNETİMLERİNİN  ACİL UYGULAMALARI10,11

ŞEHİR ACİL ÖNLEM UYGULAMALARI

NİCE

Sağlık otoriteleri tarafından önerilen koruma ve hijyen önlemlerini içeren bir inter-
net sitesi kurdu.

Vatandaşlar için psikolojik destek hattı oluşturuldu.

Engelliler için özel bir yardım hattı oluşturuldu.

Herkesin son gelişmeleri ve tavsiyeleri takip edebilmesini sağlamak için otomatik, 
sesli transkripsiyon ve işaret dili gibi çeşitli araçlar sundu.

Sağlık çalışanlarının ve hizmet sağlayıcıların çocukları için gündüz bakım hizmeti 
sağlanmakta.

Gıda alışverişleri, ilaç dağıtımı, yaşlılarla iletişim ve evcil hayvanların bakımı konu-
larında gönüllü faaliyetler için açık platformlar oluşturdu.

Kültürel online platformunu hizmete açtı; Filmlerin, konserlerin, tarihi yerlerin gö-
rülebildiği sergilerin ve konferansların olduğu 20 civarı online hat hizmete açtı.

Aile içi şiddet için çeşitli önlemler aldı. Bunun için bilinen ve şüpheli vakalar için özel 
bir telefon hattı ve e mail adresi oluşturdu. Evlerinden ayrılmak isteyen kadınlar 
için özel barınma yerleri oluşturuldu.

Bir şehir mutfağı oluşturuldu ve günlük 200 kişiye yemek sağlandı.

7  https://www.duyurugazetesi.com.tr/salgin-hastaliklar-kuresel-felaketler-ve-akilli-sehirler-7440yy.htm(Erişim tarihi: 23.06.2021)
8  https://www.ituvakif.org.tr/dergi/sayi_77.pdf (Erişim tarihi: 23.06.2021)
9  Genç, Fatma Neval. “Kriz Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği”, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/875923 
(Erişim tarihi: 23.06.2021)
10  https://eurocities.eu/latest/ (Erişim tarihi: 26.05.2021)
11  https://www.tbb.gov.tr/basin-ve-yayin/covid-19/belediyelerimizden-covid-19-haberleri/ (Erişim tarihi: 26.05.2021)
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TERRASSA
Müze, fotoğraf sergileri vb. gibi hizmetlerin sağlandığı çevrim içi bir online plat-
form oluşturdu.

Gençleri, evlerinde kaldıkları süreler içinde deneyimlerini paylaşmak için ödüllü ev 
tabanlı kısa filimler yapmalarını isteyerek evde kalmaya teşvik etti.

PESARO
İnsanlar evlerinde, karantina altındayken etkinlikler sağlayan 2 Facebook grubu 
oluşturuldu. İçeriği: spor, mutfak, eğitim faaliyetleri, müzik ve kültürel faaliyetler. 

Bu hizmet ayrıca, sağlık sorunları hakkında bilgi istemek, yiyecek ve diğer ihtiyaç-
ları doğrudan evlerine ulaştırabilecek mağaza, restoranlarla iş birliği içine girdi.

MADRİD

2000’den fazla aileye dağıtılmak üzere gıda kartları dağıtıldı. Yaklaşık 7000 aileye 
yemek dağıtımı yapıldı. 

80 bin katılımcısı olan bir online platform oluşturuldu. Bu platform, gençlerin sa-
nat, sağlık, spor, kişisel bakım, dayanışma, hukuki danışmanlık, bilim ve yeni tek-
nolojiler gibi temalar altında evlerinden yapabilecekleri 40 tan fazla etkinlik uy-
gulamaya alındı.

Yaşlı ve evlerinde karantinada kalan kişilerin çöp gibi atıklarının taşınması ve gün-
lük ihtiyaçları için bir gönüllü platform oluşturuldu.

STUTTGART Gençlerin ve çocukların sanat yoluyla eğlenmesini ve umutlu kalmalarını sağla-
mak için resim yarışmaları düzenliyor. Daha sonra bu resimler belediye salonların-
da sergilendi.

NANTES Şiddete maruz kalan kadınlar için travma merkezi kurdu. Bu merkez kadınlara, 
çocuklara, tıbbi, psikolojik ve maddi destekler sağlıyor.

AMSTERDAM Şehir 50 milyon Euro luk önlem paketi açıkladı. Bu bütçe daha çok yoksul aile ço-
cukları için bilgisayar ve sağlık çalışanları için ücretsiz park sağlandı.

CARDİF

İşletmeler için 20 milyon sterlin hibe sağlandı. 

Gönüllüler portalı oluşturuldu. Yardım etmek isteyen insanları, yardıma muhtaç 
olanlara, güvenli yönetilen bir şekilde eşleştirme yapıldı.

Şehir merkezindeki 2 otelde kalacak yeri olmayanlar ve barınaklarda yaşayanlar 
için, virüs taşıyan veya riskli olanların kendi kendilerini izole edebilmelerini 
sağlamak için ek konaklama yeri imkânı sağlandı. Bu kişilere 3 öğün yemek ve 
yeteri kadar hizmet sağlayacak personel ayarlaması yapıldı.

Bir online fotoğraf yarışması düzenlendi. Sanal sergilerde sergilendi.

TALLİNN

Belediye işlerini yapan firmalar ve şehirde hayati faaliyetler sürdüren firmaları 
desteklemek için bir dizi destek önlemleri aldı.

Reklam vergilerini %50 azalttı. Bina kenarlarındaki reklamları ödemeden muaf 
tuttu.

Şehirdeki Spor kulüplerinin faaliyetlerini online desteklerle yardımcı oldu.

BUDAPEŞTE

Vatandaşların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı önemli güzergâhlarda al-
ternatif ve güvenli bisiklet yolları açıyor.

Daha büyük ölçekli müdahalelerden biriside, hafta sonları Tuna nehrinin kıyıların-
dan birinin geçici olarak kapatılması ve yoğun olan yolun bisikletçilere ve yayala-
ra devredilmesiydi. Budapeşte belediyesi, evsizleri barındırmak için belediyeye ait 
bazı mülkleri açmayı planladı.

LİNZ Kültürel ve sportif alanların verimli çalışmasını sağlamak için hibe programı dü-
zenledi.

Belediye mülklerini kullanan kulüpler veya derneklere kira muafiyeti getirildi.
DÜSSELDORF

Dijital müzik dersleri platformu oluşturdu.
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VALLADOLID İmkânı kısıtlı olanlar ve esnafın sıkıntılarını azaltmak için 120.000 Euroluk bütçe ayırdı.

NURÜNBERG
Mülteci ve göçmenler için mobil rehber hazırlandı. Bu rehberin içeriği, yerel ih-
tiyaçlara göre uyarlanmış bilgileri içermektedir. Rehber 7 dilde hazırlanmıştır. 
Amaç, anadilleri ve geçmişleri ne olursa olsun tüm vatandaşları en iyi şekilde bil-
gilendirmek.

SOFYA

İnşaat izinleri, planlama ve e-hizmetler için haber bilgi ve tavsiyeler sağlayan7/24 
çevrim içi iletişim il e hizmet verildi. 

Savunmasız kişilere yardım etmek için vatandaşlara gönüllülük çağrısı yapıldı. 

İşletmelere yardım konusunun nasıl olacağı ve uygulama için bir konsey oluşturuldu.
ZAGREB Engellilerin rehabilitasyonunu ve eğitimini ilgilendiren konularla ilgili bir özel ekip 

oluşturuldu. 

LJUBLİJANA Yurt dışından gelen vatandaşlarını karantinaya alma ve ihtiyaçlarını ücretsiz gi-
derme noktasında bir oteli hizmete sundu. Ayrıca sağlık çalışanlarının konakla-
ması için başka bir oteli hizmete aldı.

BİLBAO

Kriz sırasında alınan önlemlerle ilgili bir broşür oluşturdu.

Konakla ve yatak sayısını artırmak için belediye spor salonları yatakhanelere dö-
nüştürüldü.  Çevrim içi online spor uygulamaları başlatıldı,

Belediye meclis üyeleri tarafından halka danışmanlık hizmeti sağlanmakta.
TURKU Şehirde konuşulan yaklaşık 100 dil için pandemi hakkında bilgi içeren broşür ve 

yayınlar hazırlayarak dağıttı.

ATİNA

Atina belediyesi, temel ihtiyaç maddelerinin dağıtımı, çok dilli bilgilendirme bro-
şürlerinin dağıtımı için zabıta görevlilerini hizmete sundu.

Psikolojik ve ekonomik yardım hatları oluşturdu.

Şehri işgal eden, kirleten arabaların etkilerinden temizlemek için fırsattan istifade 
ederek, yaklaşık 50.000 metrekarelik alanı yürüyüşe ve bisiklet sürüş alanı olarak 
tahsis edildi. Planın merkezinde, tarihi merkezdeki arkeolojik alanları birleştiren, 
dört km. uzunluğundaki Büyük Atina Yürüyüş yolu vardı.

BOMBARG Öğrenciler için egzersiz ve çalışma materyalleri içeren bir platformu hizmete sundu. 
Temel endüstrilerde personel sıkıntını gidermek için bir açık platform oluşturdu.

DEBRECAN
Yerel bir TV kanalıyla, ünlü Rock grubunun gösterisini canlı bir Youtube platfor-
munda düzenledi. 24000 kişi bu konsere katılım sağlamış.

Geçici olarak kapanmaya zorlanan belediyeden kiralama yapan  işletmeler için 
30 hazirana kadar kira ücretlerinde %90 civarında indirim yapıldı. 

ESPOO Şehirdeki herkesin ulaşabileceği uzaktan eğitim modelini hizmete sundu.

TURİN Yaşlılar için özel hizmet kanalları oluşturuldu.

VARŞOVA
Yaşlılar için komşu dayanışması platformunu hizmete aldı.

Girişimciler için destek paketleri açtı.

Şehirde yaşayan yabancılar için çok dilli etkinlik platformları oluşturdu.
RENNES Yayın yapmak isteyenler, öykü yazmak isteyenler, video oluşturanlar, vb . için onli-

ne platformlar oluşturuldu.

GİJON Karantina döneminde, küçük işletmelere destek olundu.

LAHEY Düşük gelirli aileler için dizüstü bilgisayar temin edildi.
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ZARAGOZA

Belediyeye ait büyük bir spor merkezi evsizler için büyük bir yatakhaneye dönüş-
türüldü. Burada konaklayanlara sağlık yardımı, üç öğün yemek ve sosyal hizmet 
desteği sağlandı.

Genç profesyonel gönüllülerden oluşan bir grupla zihinsel engelliler için faaliyetler 
gerçekleştirmekte. Bu yolla sadece problemli olanlara değil aynı zamanda pro-
fesyonellerde motivasyon oluşturmakta.

KOBİ ve küçük esnaflar için ticaret konusunda kurslar düzenlendi. Bu kurslar: Dijital 
pazarlama, internette reklam, web analitiği, perakende satış teknikleri vb.)

BERLİN

Berlin’de “oyun sokakları” adı verilen ilginç bir uygulama gerçekleştirildi. Bir cad-
denin en az yedi sakininin talep etmesi halinde, ilçe belediyesi caddenin trafiğe 
kapalı olarak kapatılmasını düşünerek burayı geçici bir oyun alanına dönüştürdü.

Şehir ayrıca, sakinlerin çocuklar için gündüz bakımı üstlenmeyi taahhüt etmek is-
teyenlere lojistik yardım sağladı.

MİLAN

Bisiklet ve yaya altyapısını genişletmek için radikal müdahaleler yapmaya karar verildi.

Toplam 35 kilometre uzunluğundaki sokaklar araç trafiğini azaltmak için, kaldı-
rımları genişletilerek ve yeni bisiklet şeritleri oluşturularak yeniden tasarlandı.

Buna paralel olarak, güvenlik için 30 km / s hız sınırı getirildi.

Kısa vadede, şehir yöneticileri bunun, sakinlerin işe döndüklerinde araba 
kullanımının yeniden canlanmasını önleyeceğini öngörüyorlar.

BRÜKSEL

Şehir merkezindeki birçok yol yayalara ve bisikletlilere açılarak sosyal mesafe dü-
zenlemelerine uyum kolaylaştırıldı.

Yeni trafik düzenlemesiyle şehir içinde tüm araçlar 20 km / s hız sınırına tabi 
tutulurken, yayalar ve bisikletliler önceliğe sahip hale getirildiler.

Belediye idaresine göre, bu tedbirin amacı şehir merkezindeki arabaları yasakla-
mak değil, mevcut kamusal alanı daha rasyonel bir şekilde kullanmaktır.

Kamusal alanların gözle görülür şekilde yeniden düzenlenmesinin yanı sıra, şehir-
de, pandemiden en çok etkilenen insanların sorunlarını çözmek için birçok başka 
müdahale başlatıldı. Örneğin: Konut: tahliyelerde moratoryum, kira artışlarında 
sınırlamalar (kiracıları ve ev sahiplerini desteklerken), ipotekli olanlara yardım gibi 
önlemler alındı.

Evsizler için, barınakların kapasiteleri ve güvenliği artırıldı. Ayrıca en yoksullar için otel 
odaları da dahil olmak üzere alternatif konaklama imkanları sunmaya odaklanıldı.

Diğer yandan, savunmasız insanlar için, acil müdahaleleri desteklemek için AB 
Bölgesel kalkınma fonunun desteklediği URBACT1 dan da faydalanmak için ça-
lışmalar yapıldı.

Kalacak yeri olmayan göçmen ve evsizler için 2 oteli hizmete aldı

BİLBAO Toplumun savunmasız üyelerini, özellikle de yaşlıları korumak için vatandaşlarla 
işbirliği yapıldı.

VİYANA Yerel referandum yaparak araçsız cadde vizyonu geliştirildi. 

PARİS

Belediye, şehir hayatını daha yerel ve yavaş tempolu hale getirmek için planlar yaptı.

Ayrıca insanların kalabalık olmadan hareket etmeleri için yeni bisiklet yolu planları 
ve ıslah edilmiş sokaklar düzenlendi.

Ayrıca, vasıflı çalışanların ofislerine haftada sadece iki kez veya ayda birkaç gün 
gideceği varsayılarak “15 dakikalık şehir” fikri geliştirilmiştir. Buradaki fikir, daha az 
trafik ve kirlilik ile şehirlerin aslında daha da çekici hale gelebilmesidir.
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BARSELONA
  Vatandaşların katılımını sağlamak amacı ile Kurulan çevrimiçi bir platform olan 
Decidim2 ile, vatandaşların karar alma sürecine katılması sağlandı. Şehrin veri 
setlerinin açılması ile yerel işletmeler ve sivil girişimler canlandırılmaya çalışıldı. 

HELSİNKİ Evsizler için 9 bölgede gıda dağıtım noktası oluşturuldu.

ANTALYA
Halkı bilgilendirme ve farkındalığı artırmak için şehirdeki tüm trafik ışıklarında sü-
rücülere yeşil ışık yandığında ‘Eve Git’, kırmızı ışık yandığında ise ‘Evde Kal’ mesajı 
verilmiştir.

MANİSA Şehirdeki tüm camiler, park ve bahçeler, çocuk oyun alanları ve otobüs 
duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

PENDİK

Belediye Pandemi sürecinde teknolojiyi kullanarak kültür-sanat faaliyetlerini, sa-
nat söyleşilerini İnstagram üzerinden yaptı. 

Pendik Belediyesi, bir ilke imza atarak Koronavirüs Salgını’na karşı asansörlerde 
teması en aza indirecek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Asansörler tuş kulla-
nımı yerine sesli komutla çalıştıran Yapay zekâ teknolojisi kullanıldı.

Pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler geçiren 56 bireysel amatör 
spor salonu antrenörüne maddi destek verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde görevi başında bulunan polis ve sağlık çalışanları 
ile Pendik Devlet Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikram etti.

Salgın Döneminde Maskeli Yaşam Fotoğraf Yarışması ’’ düzenlendi. 

MARDİN
Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamın-
da evinde kalan ilköğretim öğrencilerine “100 temel eserden seçmeler” kitaplarını 
hediye etti.

MALATYA

Vefa Konağı ve Engelliler Merkezi sistemlerine kayıtlı toplam 3.400 altmış beş yaş ve üstü 
olan vatandaşlar ile engelli vatandaşlar tek tek telefonla aranarak; korona virüs tedbir-
leri çerçevesinde evde kalmaları, acil ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olundu. 

Acil olarak 3 milyon maske üretimi yapılması ile ilgili üretenlere destek olundu.. Va-
tandaşların maskelere kolay ulaşım sağlayabilmesi için toplu taşıma araçlarında 
ve Malatya’nın her noktasında üretilen maskeler ücretsiz olarak dağıtıldı.

 Ticari taksilerin dezenfekte edilme işlemleri yapılıyor.

KADIKÖY

Sokakta yaşayan ve salgın nedeniyle desteğe daha fazla ihtiyaç duyan sokak 
hayvanlarını beslemek için mama bırakılmaya başlandı.

Salgının yayılmasını önlemek, vatandaşların evde kalmasını sağlamak ve sokağa 
çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile çocukların evde geçirdikleri sü-
reçlere destek olmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek muhtemel sağlık riskleri 
konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla sosyal medya hesapları 
aracılığıyla çok sayıda online etkinlik gerçekleştirildi. 

BURSA

Covid 19 ile mücadele sürecinde evde kalanlar için internet üzerinden birçok sos-
yal aktivite gerçekleştiriyor. 

Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlı-
ğı, Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları ‘hafta içi her gün internet üzerinden onli-
ne canlı yayınlarla evde kalanlar için mini konserler veriyor. Türk Halk ve Türk Sanat 
Müziği sanatçılarının yanı sıra Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile Büyükşehir 
Belediye Bandosu  ‘Evde Kal Müziksiz Kalma’ sloganıyla sevilen eserleri Bursalılar 
için seslendiriyor. İnternet üzerinden canlı yayınlanan mini konserler daha sonra 
Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapların-
dan yayınlanıyor.  Online yayınlarda çocuklar da unutulmadı.  ‘Çocuk Saati’ progr 
amıyla evde kalan minikler de çocuk şarkılarının seslendirildiği müzikal eğlence ile 
hoşça vakit geçiriyor. 
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KONYA
Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında belediye ait toplu ulaşım araçlarının yanı 
sıra resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel 
servislerinin de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.

KAYSERİ

Kayseri’de şehir merkezindeki farklı bölgelerde kedi, köpek ve kuşların beslenme-
si için su, mama ve yem kapları bırakan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan 
sahipsiz hayvanlar için de ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine 
mama gönderiyor.  

AĞRI Belediye sağlık çalışanlarının şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalana-
bileceklerini duyurdu.

BALIKESİR

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle üreticilere olan destekleri artıran Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi; 600 dönümlük belediye arazisinde Belediye eliyle üretimi baş-
latacaklarını, yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin 
yüzde 50’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağının müjdesini verdi, “Siz yeter ki 
üretin, biz destek olacağız.” dedi.

Tarımsal ve hayvansal desteklemelerini artırdı. 

DİYARBAKIR
Salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla evde kalması zorunlu olan 20 yaş 
altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 2 farklı kategoride “Hayat Eve Sığar” te-
malı fotoğraf yarışması düzenledi

Tabloda, Covid-19 virüs salgın durumunun bu zor 
zamanlarında, yerel yönetimlerinin, sosyal hizmet-
lerin koruyucusu olduğunu en savunmasız insanla-
rı korumak için hareket ettiğini görüyoruz. Ayrıca, 
pandeminin sonuçlarının en görünür olanlarından, 
kentsel yaşamın geleceği hakkında farklı uygula-
malardan biri ise araçların hâkim olduğu kamusal 
alanların değişen kullanımı; ilk önce geçici olarak, 
sonrasında bunları kalıcı olarak tutma potansiye-
line sahip yeni bisiklet yollarını belirlemek şehirlerin 
yaygın bir uygulaması haline gelmiştir.

Diğer yandan, pandemi, dünyadaki mevcut 
ekonomik modelin muazzam çelişkilerini ve krizle-
rinin sorgulanmasını sağlamıştır. Yönetimleri taktik 
ekonomik ve sosyal müdahaleler ve daha sonra 
bunların düzenlenmesi için de yeni çabalara giriş-
meye itmektedir. Dolayısı ile yerel bazda, şehirlerin 
sahip oldukları haklarını çok daha cesur kullanma-
ları gerektiği, yani; imar, planlama, vergilendirme, 
kamu alımları için koşulları belirleme, vb. konularda 
yenilikçi çalışmalara ihtiyaç olduğu aşikâr hale gel-
diği anlaşılmıştır.12

DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, Yerel Yönetimler, bu tür krizlerde, 
insanları ve yerel ekonomileri değişik araçlarla daha 
etkin destekleyebilmektedir. Hali hazırda krizin acil 
aşaması geride kalmış gibi gözükse de birçok yerel 
12  https://mri.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/SAJ-
ujevi-kepeslap-2020-20201231-ki.pdf (Erişim tarihi: 26.05.2021)

yönetim, COVID-19 krizinin insanlar, işletmeler ve ye-
rel ekonomi üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini 
azaltmak için proaktif önlemler alıyor ve aynı zaman-
da iş birliği yapıyor. Bu iş birliklerinin amacı, kısa değil, 
aynı zamanda uzun vadeli etkileriyle de mücadele 
etmek için birbirlerinin uygulamalarını ivedilikle öğre-
nip, krizle en etkili şekilde mücadele etmektir. 

Dolayısıyla şehir yöneticileri, yeni durumu, sal-
gın öncesinde düşünülemeyecek değişiklikle-
ri başarmak için bir fırsat olarak görmelidirler. 
Şehirlerde hayatın kolaylaştırılması, iyileştirilmesi ve 
problemlerin çözümü olarak görülen yenilikçi proje-
leri geliştirmeyi ve kullanmayı başaran ülke ve şehir-
ler daha da yaşanabilir olacaklardır.  

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi süre-
cinden ders alarak, insan hayatını kolaylaştırması, 
iyileştirmesi ve olumsuzlukların çaresi olarak tasar-
lanan proje ve faaliyetlerin takibi, incelenmesi, şehir 
yaşamının geleceğinde önemli bir rolü olacağı ve 
bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı bir 
gerçektir. 

Buradan hareketle, şehirleri ilgilendiren birçok 
projenin ve kurumsal faaliyetin araştırılması ve ince-
lenmesi ile oluşan bu çalışma yerel ve merkezi yöne-
tim birimlerine tavsiye niteliğinde sunulması faydalı 
olacaktır. Yenilikçi/yaratıcı faaliyetler ve projeler 
geliştirmeyi ve kullanmayı başaran ülke ve şehirler, 
diğerlerine kıyasla doğal olarak gelecek yıllarda söz 
sahibi ve üstünlüğe de sahip olacaklardır.  Bir başka 
deyişle, belediyelerin farklı alanlarda geliştirdikleri 
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yenilikçi faaliyetler, insan hayatını kolaylaştırmadık-
ça, iyileştirmedikçe ve olumsuzlukların çaresi olma-
dıkça ve sürdürülebilirlik ile bütünleşmedikçe sağla-
nan çıktılar anlamlı olmayacaktır.  

Yukarıda vurgulandığı gibi günümüzde şehirler 
yeni işlev ve görevler yüklenmektedir. Bu çerçevede 
belediyelerin, yukarıdaki tabloda örnekleri verilen 
çözümleri etkili bir şekilde kullanarak ve geliştirerek, 
kamusal hizmetlere hız ve etkinlik kazandıran, eri-
şim kesintisi yaşamayan, güvenli ve sürdürülebilir bir 
kent kurmaları önem taşımaktadır. 

Diğer yandan, özellikle Türkiye’deki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler (Sektörsel olarak turizm, se-
yahat, restoran ve kafeteryalar vb.), salgın has-
talık vb. krizler sebebiyle, önemli bir gelir kayıpları 
yaşamakta, dolayısıyla ekonomileri en çok bozulan 
kesimler olmaktadırlar. Özellikle genç istihdamının 
yüksek olduğu bu işletmelerin kapalı kaldığı 
sürelerin uzaması işsizlik ve sosyal sorunların giderek 
artmasına yol açmaktadır. Krizlerden en çok etkile-
nen kesimlerden olan küçük ve orta boy işletme ve 
esnaflara yerel yönetimler tarafından yapılabilecek 
proje ve yardımlarla destek olmanın kritik önemi 
olabileceği görülmektedir. 

 Türkiye’deki yerel yönetimlerin kısa ve orta va-
dede önlem olarak yapabileceği işlere örnek olarak 
aşağıdaki öngörüler uygulamaya geçirilebilir.

1. Kriz süresince ve sonrasında halkla ilişkiler çalış-
maları normal zamandan daha çok önem kazanan 
ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir faaliyet halini al-
maktadır. 
2. Küçük işletmelerin kriz yönetimi ve gelecek plan-
laması noktasında bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. 
Bundan dolayı, bu işletmelere yönelik eğitim faali-
yetlerinin araştırılması ve artırılması gerekmektedir. 
Örneğin; Kriz yönetimi, finansal planlama, insan 
kaynakları yönetimi, e-ihracat, inovatif ürün geliş-
tirme, online satış, dijital pazarlama ve iş geliştirme 
vb. konularda eğitimler organize edilebilir.
3. Küçük işletmelerin dijital dönüşüm çalışmaların-
da korku ve endişenin hâkim olması sebebiyle, di-
jitalleşme yavaş ilerlemektedir.  Bu bağlamda, bu 
işletmeleri bir araya toplayan dijital bir platformda 
tecrübe paylaşımına ve iş birliğine yönelik bir oluşum 
kurulmasına yardımcı olunabilir. Ayrıca, Sektörsel 
bazda dijital dönüşüm iyi uygulama örnekleri ortaya 
konulabilir ve hayata geçirilmesi hususunda destek 
sağlanabilir.
4. Tedarikçi işletmelere şartname ve sözleşme hazır-
lama, standart oluşturma gibi konularda eğitimler 
verilebilir ve kurumsal kapasiteleri geliştirilebilir.

5.  İşletmelerin rekabet öncesi iş birliği, ağ oluştur-
ma, Ortak Ar-Ge ve tasarım, ortak tedarik ve pazar-
lama faaliyetlerini geliştirici eğitimler verilebilir.
6. Tarımsal faaliyet gösteren bölgelerde, koopera-
tifler kurdurularak, ürünlerin satışı, pazarlanması, 
depolanması vb. konularda destek olunabilir.
7. Tüm bu önlemlere yönelik olarak yapılacak proje-
ler için, Kalkınma Ajansları veya KOSGEB ile iş birlik-
leri kurulabilir. 

Bu çalışma, Covid-19 pandemisi sonucunda 
dünya şehirlerinde geliştirilen ve uygulanan acil 
faaliyet ve etkinliklerin bir resmini çizmeyi amaçla-
mıştır. Bu çalışmaların, belediyelerin değişen sorum-
lulukları ve görevleri yaklaşımı çerçevesinde daha 
ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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